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ALLEZ UP
Ce func]iuni noi ar putea primi patru silozuri
abandonate? O sal` de c`]`rare poate nu ar 
fi primul r`spuns care ne vine \n minte, dar
arhitec]ii de la Smith Vigeant Architectes au
reu[it s` ne conving` c` ar putea fi o solu]ie
de mare succes.
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PERIOADA INDUSTRIAL~ CÂNDVA ÎNFLORITOARE din zona de 
sud-vest a Montrealului a l`sat în urm` un peisaj neobi[nuit, populat
de situri industriale. Printre acestea se num`r` patru silozuri construite
în 1952 ca anexe ale unei rafin`rii de zah`r. Proprietarii s`lii de alpinism
Allez-Up, situat` în apropiere, au decis extinderea business-ului printr-
un proiect de regenerare care a presupus reconversia silozurilor aban-
donate. Cum au r`spuns arhitec]ii biroului Smith Vigeant Architectes
provoc`rii de a reinvesti patrimoniul industrial cu o func]iune cel pu]in
neobi[nuit`, v` invit`m s` descoperi]i \n paginile ce urmeaz`.

Sonde ale trecutului industrial din Mon treal,

silozurile cu \n`l]imi de 45 de metri au

devenit pilonii amenaj`rii noii s`li de c`]`rat,

conceptul având la baz` un proiect de reuti-

lizare creativ`. 

Primul pas al interven]iei a presupus un plan

solid de reabilitare, în cadrul c`ruia compo-

nentele existente ale fabricii au fost dezasam-

blate [i \ndep`rtate, iar structura din beton

armat consolidat` pentru a putea sus]ine noi

etaje, goluri [i sarcini. 

Datorit` numeroaselor restric]ii cu privire la

parametrii urbanistici, cea mai eficient` con-

figura]ie pentru noul corp a fost forma drep-

tunghiul`. Astfel s-a reu[it o optimizare a

rela]iei dintre cl`dire [i sit, asigurând în

acela[i timp desf`[urarea extensiv` a spa]iilor

de c`]`rat la interior. Unul dintre principalele

obiective a fost acela de a integra silozurile în

experien]a oferit` vizitatorului, astfel încât

silozul cu num`rul doi a devenit principalul

punct de acces [i nod de comunicare al com-

plexului. Placajul de lemn care îmbr`ca ini]ial

interioarele a fost îndep`rtat la primele nivele

[i refolosit în construc]ia mobilierului, pre-

cum [i în placarea peretelui interior de la

recep]ie. Urcând spre nivelurile superioare,

momentan nefolosite, acesta a fost p`strat [i

poate fi observat în original.  

Corpul noii extensii a fost modelat dup`

dinamica pere]ilor de c`]`rare. Fa]ada princi-

pal` se contureaz` sub forma a trei stânci

solide, desp`r]ite prin deschideri oblice.

Angularitatea fa]adei intr` în dialog cu verti-

calitatea [i soliditatea silozurilor, confirmând

înc` o dat` jocul de contraste urm`rit de

arhitec]i. Anvelopa metalic` a cl`dirii apare ca

un tribut adus caracterului industrial [i mono-

litic al sitului, în timp ce ferestrele masive,

desf`[urate pe toat` în`l]imea corpului, per-

mit p`trunderea luminii naturale care inund`

spa]iul, creând un efect de crevase [i goluri pe

pere]ii de c`]`rat [i dezv`luind trec`torului

suprafe]ele de la interior – o oaz` de culoare

în centrul unui exterior metalic.

Suprafe]ele de c`]`rare au fost proiectate [i

integrate cu grij` în limitele noii extensii.

Pere]ii au fost vopsi]i în alb ca o trimitere la

mun]ii de zah`r depozita]i aici în trecut, iar

pietrele multicolore de c`]`rat au fost

pres`rate pe fundalul alb, adâugând un plus

de culoare [i de personalitate interiorului. 

Un alt obiectiv al reconversiei a fost satisfa-

cerea nevoilor legate de sustenabilitate, 

motiv pentru care s-au folosit calit`]ile 

naturale ale spa]iului cu privire la circula]ia

aerului [i eficien]a termic`. Respectând

\ndeaproape principiile bioclimatice,

deschiderile au fost orientate pe axa sud-

vest, pentru a maximiza reten]ia c`ldurii

solare pe timpul iernii, iar forma alungit` a

silozurilor a c`p`tat rolul unui horn pentru

ventilarea natural` a spa]iului. 

Din momentul inaugur`rii, noua sal` de

c`]`rat g`zduie[te zilnic peste 400 de vizita-

tori, impactul nea[teptat determinånd necesi-

tatea unei noi interven]ii, care va continua

integrarea pere]ilor silozurilor în suprafe]ele

rezervate sportului. {i tocmai acest r`spuns al

utilizatorilor reprezint` motivul pentru care

proiectul canadian s-a dovedit a fi una dintre

re]etele de succes ale recuper`rii patrimo-

niului industrial [i reintegr`rii sale \n via]a

cotidian`. 
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